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نے مجھ کو )بحکم تکوین » کے کہ آپ   )وہ کہےن لگا کہ بسبب اس 
 گمراہ کیا ےہ قسم کھاتا ہوں کہ میں ان )کے یعنی آدم اور اوالد آدم کی
کــے لئــے آپ کــی ســیدھی راہ پــر )جــو کــہ دیــن حــق ےہ جاکــر( نــے(   رہزنــی کر
کــے آگــے  بیٹــھ جــاؤں گا پھــر ان پــر )ہــر چــار طــرف ســے( حملــہ کــروں گا ان 
 ســے بھــی پیچھــے ســے بھــی اور ان کــی داہنــی جانــب ســے بھــی اور بائیــں جانــب
کــے بہکانــے میــں کوشــش کا کوئــی پہلــو باقــی نــہ چھــوڑوں  ســے بھــی )یعنــی ان 

نــے پائیــں( اور )میــں اپنــی کوشــش میــں  گا تاکــہ وہ آپ ـکـی عبــادت نــہ کر
 کامیــاب ہــوں گا، چنانچــہ( آپ ان میــں ســے اکثــروں کــو )آپ کــی نعمتــوں

گــے » کا( احســان مانــے واال نــہ پائیــں 
نے فرمایا کے جواب میں ہللا تعالی   : اس 
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نــے فرمایــا کــہ يہــاں ســے ذلیــل و خــوار ہــو کــر نــکل جــا )اور تــو»  ہللا تعالــٰی 
لے میں سب  جو اوالد آدم کو بہکانے کو کہتا ےہ تو جو تیرا جی چاےہ کر 
کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ےہ نہ بےنیاز ہوں نہ ک�سی   سے 
نے ســے کوئی نقصان( جو شــخص ان میں ســے تیرا کہنا مانے گا  گمراہ ہو
 میــں ضــرور تــم ســے )یعنــی ابلیــس اور اس کــی بــات مانــے والــوں ســے( جہنــم

کــو بھــر دوں گا »۔
ئــے شــیطان کــی  انســانوں میــں  ســے بعــض  لــوگ تــوہللا تعالــی کــو جانــے ہو
ــہ ےہ

ٰ
تــے ہیــں اور ان کا یــہ عقیــدہ بھــی ہوتــاےہ کــہ ہللا ہمــارا ال  پیــروی کر

کــے ســاتھ ســاتھ وہ ہللا ـکـی حاکمیــت  لیکــن اس معرفــت اور عقیــدے 
نــے ســے انــکار کــے مطابــق فیصلــے کر کےقوانیــن   اور اقتــدار اعلــی اور ہللا 
کــے احکامــات پــر نظرثانــی تــے ہیــں کــہ وہ ہللا  تــے ہیــں  اور یــہ دعــوٰی کر  کر
نــے کا نــے اور نــہ کر کــے احکامــات کــو نافــذ کر  کرســکے ہیــں    اور ہللا 
 فیصلہ کرسکے ہیں ، یاپھر شیطان ان کو اس قدر گمراہ کردیتاےہ کہ
کــے کــے لــوگ شــیطان    وہ ســرے ســے ہللا کــو مانــے ہســی نہیــں  ، یــہ دوقســم 

گــے ۔ کــے مســتحق ہــوں  پیروکارہیــں اور جہنــم 
نــے ابلیــس اور اس ـکـی جماعــت کــو یــہ موقــع دے دیــاےہ کــہ     ہللا تعالــی 
نــے کــی آزادانــہ ســعی کــرے اور آدم علیــہ الســام  وہ لوگــوں کــو گمــراہ کر
 اور اور ان ـکـی اوالد کــو یــہ اختیــار دےدیــاےہ کــہ وہ اپــے اختیارســے جــو
کــے مواقــع ہیــں  اور یــہ کــے لئــے آزمائــش  لــے  ، دونــوں   راہ چــاےہ اختیــار کر
 ہللا  تعالــی کــی مشــیت کا تقاضــا تھــا  کــہ وہ اس طــرح انســان کــو آزمائــے ۔
 اس  طرح اس انسان کو اس کائنات کی ایک منفرد اور مکرم مخلوق کا

مقــام دے دیــا  تاکــہ  یــہ انســان  نــہ فرشــتہ ہــو اور نــہ شــیطان ۔

 آئیں  ہم دیکھے ہیں  کہ موجودہ دور میں دنیا کی سطح پرجو طاغوتی
 : کمیونیــزم ،

ً
 نظــام چــل رےہ ہیــں وہ ک�ســی بھــی شــکل میــں ہــوں  مثــا

 سوشــلزم ، اشــتراکیت  اور ســیکولرزم وغیــرہ  ـکـی شــکل میــں  ان ســب
کــے موجــد ابلیــس لعیــن ےہ  یانہیــں ؟  نظامــوں 

نــے اســے آدم  نــے اسســی دن ســے عــزم کیــاےہ  جــس دن ہللا تعالــی   شــیطان 
نــے پــر مــردود کیــا  اور جنــت ســے نــکاال ۔  علیــہ الســام کــو ســجدہ نــہ کر
نــے نــے آدم علیــہ الســام اور ان کــی اوالد کــو کــرہ ارض پــر خافــت کر  ہللا 
نــے قســم کھاکــر اپــے کــے مقابلــے میــں شــیطان  لےیپیــدا کیــاےہ اور اس   کــے 
لــےی ایــک ابلی�ســی پالی�ســی دے دی اور کــے   پیــروکاروں کــو  نظــام حکومــت  
کــے اصولــوں کــی ضــد کــے اصــول خافــت    اس ابلی�ســی نظــام اور پالی�ســی 

کــے چنــد پہلــو درج ذیــل ہیــں تــے ہیــں ، اس ابلی�ســی نظــام   : ہو
نــے انــکار کیــا )البقــرہ : 34 ( ابلی�ســی سیاســت کا پہــا  1۔ ابــیٰ     : اس 
 بنیــادی اصــول ےہ    قانــونِ  شــرعی کــی باالدســتی ســے انکارکرنــا اور حکــم

خداونــدی  ـکـی نافرمانــی کرنــا ۔
نے تکبر کیا ۔ دوسرا اصول ےہ اپے آپ   2۔ واستکبر : اور اس 
کــو بڑاســمجھنا  ، ذاتــی بــاال دســتی اور مطلــق العنانیــت  اختیــار کرنــا ۔
کے  3۔ وکان من الکافرین : اور تھا وہ کافروں میں سے : یعنی مسلمانوں 
کے گروپ  میں شامل ہونا ۔  مقابلے میں کافروں کو ترجیح دینا  اور ان 
 4۔ قال ان خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین  )االعراف 

12 : ( 
نے مجھ کو آگ » نے کہا میں آدم علیہ الســام ســے بہتر ہوں  تو  ابلیس 

» سے پیداکیاےہ اور اس کو مٹی سے
کــے اس قــول ســے معلــوم ہوتــاےہ کــہ سیاســت عقلیــہ  یعنــی   ابلیــس 
کے مقابلے میں  عقل کی باالدستی اور نیشنلزم یعنی قوم پرستی  شریعت 
  اور نســل پرســتی کا داعــی اول ابلیــس تھــا ۔  اس کا کہنــا یــہ تھــا کــہ عقــل
الے کو  اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اعلی نسل  کی جگہ ادنی نسل و

 زمیــن کــی خافــت وسیاســت کا کام ســپرد کیاجائــے ۔
 5۔  القعــدن لھــم صراطــک الســتقیم  )االعــراف : (» میــں ان کــو گمــراہ
کــے لــےی تیــرے ســیدھے راســے پــر  بیٹھــوں گا » یعنــی صــراط مســتقیم نــے   کر
کــے خاتمــے کــی کوشــش کرنــا  ابلیــس  ســے  لوگــوں کــو برگشــتہ کرنــا اور دیــن 

 کاالئحــہ عمــل تھــا ۔
 ) 6۔ ھل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک الیبلی  )طہ : 120

 اے آدم علیہ السام میں آپ کو ہمیشہ زندگی کا درخت اور بادشاہسی »
نــے والــی نہیــں ےہ  »یعنــی دھــوکا دینــا، اقتــدار  کا  نــہ بتــاؤ ں  جــو پرانــی ہو
 کــی بھــوک پیداکرنــااور  باطــل کــو حــق کــی شــکل میــں  پیــش کرنــا ابلیــس کــی

 پالی�ســی ےہ ۔
 7۔ ان ٰھذاعدولــک ولزوجــک  )طــہ 117 ( »بیشــک یــہ ابلیــس 
کے ساتھ مستقل  آپ کا اور آپ کی بیوی کادشمن ےہ » یعنی انسانیت 
نے کی کوشش کرنا اس کا طریقہ  طورپرعداوت رکھنا اور اس کوتباہ کر



کارےہ ۔
کے  8۔ ینزع عنھما لباسھمالیریھماسوآتھما )االعراف : 17 (  »ان سے ان 
بــے پردگــی  کپــڑے اتروائــے  تاکــہ ان کــو ان کــی شــرمگاہیں  دکھائــے »۔ یعنــی 
 اور عریانی کی اشاعت کرناابلی�سی نظام کی پسندیدہ پالی�سی ہوتی ےہ

 ۔
کے ابلیس اور طاغوتی   یہ ہیں وہ ابلی�ســی اصول جن پرہردور 
کــے مقابلــے میــں اســامی کــے علمبــردار  عمــل پیــرارےہ ہیــں   لیکــن ان   نظــام 
کــے علمبــردار اور تابعــدار بھــی ہــر دور میــں موجــود رےہ ہیــں  اور  اصولــوں 

گــے ۔  وقــت موعــود تــک موجــود رہیــں  


